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Centerleder Niels Petterson 

Indledning 
CSU-Slagelse arbejder recovery-orienteret, 
hvilket blandt andet vil sige, at borgeren, 
som er eksperten i eget liv, inddrages 
ligeværdigt i egen rehabilitering, og der tages 
udgangspunkt i netop borgerens ønsker og 
drømme for livet. 

CSU-Slagelses kerneopgave er at støtte 
personer med funktionsnedsættelser i at 
afhjælpe, mestre eller kompensere for 
deres udfordringer med henblik på at 
kunne deltage meningsfuldt i eget liv og i 
samfundet. CSU-Slagelses indsatser tager 
udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, 
motivation, håb og ønsker. 

CSU-Slagelse består af en Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU) og afdelinger 
inden for kommunikationsområderne: høre, 
syn, tale-hjerne, læse og psykiatri. 

STU er en ungdomsuddannelse for unge, 
der ikke ville kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. 
Uddannelsen er forankret i Lov om STU og 
har fokus på både de personlige, sociale 
og faglige kompetencer og på en aktiv og 
meningsfuld tilværelse. STU er individuelt 
tilrettelagt med en varighed på op til 3 år og 
er finansieret via takster. 

Kommunikationsafdelingerne tilbyder 
udredning, undervisning, rådgivning 
og vejledning til (primært) voksne med 
funktionsnedsættelser med henblik på 
at kompensere for disse og dermed 
kunne deltage i samfundet på lige fod 
med andre. For at kunne tilbyde en 
højt kvalificeret undervisning, er det 
nødvendigt hele tiden at være opdateret 
på den nyeste viden inden for området, 
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både gennem kurser, efter-/videreuddannelse 
og udviklingsprojekter. Udviklingen går 
ofte stærkt, især mht. ikt-hjælpemidler og 
hverdagsteknologi. Kommunikationsafdelingernes 
ydelser er finansieret først og fremmest 
via abonnementsaftaler med Holbæk, 
Kalundborg, Ringsted og Slagelse kommuner 
samt en abonnementslignende aftale med 
Sorø Kommune. Udgangspunktet er Lov om 
Specialundervisning for voksne og den til enhver 
tid gældende Rammeaftale for Region Sjælland. 
Desuden er der i varierende grad tale om ydelser, 
der finansieres via takster og aftaler. Dette er 
nærmere beskrevet under hver enkelt afdeling. 

For at give abonnementskommunerne indsigt i, 
hvad abonnementet omfatter, er der på siderne 
20 - 35 tabeller med tal for ydelser omfattet 
af abonnementet. Hvis der er større udsving, 
kommenteres det under de enkelte afdelinger. 
Der er dog fra år til år et naturligt udsving i 
antal borgere, uden at det giver anledning til 
bemærkninger, da det som oftest skyldes, at der 
er forskel på, hvor mange borgere, der rammes 
af funktionsnedsættelser. 

I de senere år har efterspørgslen efter tilbud 
via abonnementsaftalerne været stigende. Vi 
holder løbende øje med efterspørgselsmønsteret 
og kanaliserer ressourcerne derhen, hvor 
efterspørgslen er størst. De samlede 
aktiviteter har naturligt nok en betydning for 
serviceniveauet, da abonnementsfinansieringen 
er et fast beløb uanset aktivitetsniveau. Der kan 
desuden komme pres på abonnementsaftalerne 
pga. nye målgrupper. Dette har vi løbende en 
dialog med kommunerne om. 

Kommunikationsafdelingernes øvrige ydelser 
er nærmere beskrevet på vores hjemmeside, 
og der afrapporteres løbende til de aktuelle 
samarbejdspartnere. 

Niels Petterson, 
centerleder 
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Tale/Hjerneafdelingen 
Afdelingen har i løbet af 2019 skiftet 
navn fra Kommunikationsafdelingen til 
Tale-/Hjerneafdelingen, da betegnelsen 
”Kommunikationsafdelingerne” på CSU bruges 
som en samlet betegnelse for flere afdelinger. 
Tale-/Hjerneafdelingen er opdelt i teams, der 
hver især varetager særlige områder: 
• Logopædteamet 
• CSU-Arbejdsliv (tidligere Hjernens Hus) 
• § 85 (specialiseret neuropædagogisk 
• støtte) 
• Hjerneskadekoordinator 
• Neuropsykolog 

Desuden er der tre medarbejdere fra hhv. 
logopædteamet og CSU-Arbejdsliv, der deltager i 
et tværgående team med deltagere fra Høre- og 
Synsafdelingerne omkring tilbud til borgere med 
følger efter hjernerystelse (commotio). 

Abonnementsaftaler 
Afdelingen har abonnementsaftaler med 
Slagelse, Ringsted og Kalundborg Kommuner 
samt en abonnementslignende aftale med Sorø 
kommune. Aftalerne omfatter rehabilitering 
og kompenserende specialundervisning 
af borgere med følger efter erhvervet 
hjerneskade, Parkinson, Sclerose, ALS, cancer 
i larynx og mundhule samt kompenserende 
undervisning af borgere med en stemme- eller 
stammeproblematik. 
Ydelserne er logopædisk udredning og 
undervisning af borgere og deres pårørende. 

borgere med følger efter erhvervet hjerneskade. 

Slagelse Kommunes Hjerneskadekoordinator for 
borgere i aldersgruppen 18–65 år er desuden 
placeret på CSU-Slagelse. 

Ydelser uden for abonnement 
• Undervisning af borgere med følger efter 

hjernerystelse 
• Borgere der skal afklares ifht. beskæftigelse 

(CSU- Arbejdsliv) 
• Undervisning af fagpersoner 
• Konsulentbistand til strubeopererede 
• Neuropsykologiske undersøgelser 
• SANO (Rehabiliteringscenter for borgere med 

muskelsygdomme og Parkinson). 

For samtlige indsatser har det afgørende 
betydning for effekten for borgeren, at vi er 
opdaterede på nyeste viden inden for specialerne. 
Ligeledes har det afgørende betydning, at vi 
er opdaterede på de øvrige områder, borgeren 
kommer i berøring med i forhold til at mestre et 
liv på forandrede præmisser. Både med hensyn til 
beskæftigelse og sundhed. 

Ud over den løbende opdatering på kurser, 
konferencer og videreuddannelser er det derfor 
nødvendigt med et udstrakt samarbejde med det 
øvrige fagpersonale omkring borgerne. Dette i 
forhold til den rehabilitering, borgeren modtager, 
og i forhold til, om borgeren oplever sig som en 
væsentlig samarbejdspart i processen. 

Året der gik 

”Det har betydet alt, at jeg kan 
være mig selv, at jeg ikke skal 
passe på - her kan jeg være 
ærlig”
Sara – borger med følger efter 
blodprop i hjernen 

Regional finansiering 
I regionalt regi leverer vi logopædisk 
konsulentbistand med en fuldtidsstilling placeret 
på neurologisk afdeling på Slagelse sygehus. 

Kommunal finansiering 
I Slagelse Kommune har vi en aftale om 
specialiseret neuropædagogisk § 85-støtte til 

2019 viser en mindre stigning i det samlede 
antal borgere, hvilket medfører et lille fald i 
antal foranstaltninger pr. borger. Dette ligger 
indenfor det normale udsving fra år til år. Der 
ses generelt en stigning i antallet af borgere 
med hjerneskade, bortset fra i Ringsted 
Kommune. Her var stigningen fra 2017 til 2018 



 

Årsberetning 2019| Side 7Årsberetning 2019| Side 7 

dog uforholdsmæssig stor, og 2019-niveauet 
svarer til 2017. Samtidig er der en meget lille 
del af de udredte borgere, der er gået videre 
til undervisning, hvilket dels skyldes andre 
udfordringer hos borgeren, dels spontan bedring. 

I 2019 har der nationalt været stor 
opmærksomhed rettet mod gruppen af borgere 
med følger efter hjernerystelse. Danmark har 
via satspuljemidler oprettet Dansk Center for 
Hjernerystelse. Et initiativ, vi på CSU-Slagelse 
hilser velkomment. På CSU-Slagelse har der i 
2019 været 62 borgere i et forløb pga. følger 
efter hjernerystelse. 

I 2019 ændrede Hjernens Hus navn til CSU-
Arbejdsliv. CSU-Arbejdsliv tilbyder i samarbejde 
med jobcentrene afklaring af den enkelte 
borgers muligheder og begrænsninger ifht. aktiv 
deltagelse på det ordinære arbejdsmarked. 
Teamet har i 2019 udarbejdet beskrivelse af den 
metode, der over tid er udviklet ifht. indsatsen. 
Se mere detaljeret beskrivelse af CSU-Arbejdsliv 
på www.csu.slagelse.dk 

Det specialiserede neuropædagogiske team har 
i 2019 været udvidet med en medarbejder i 
samarbejde med Center for Ældre og Omsorg og 
hjerneskadekoordinatoren for borgere over 65 år. 
Fokus er overgangen fra sygehus/specialiseret 
rehabilitering til eget hjem, hvilket der har været 
succes med. Vi håber derfor på en fortsættelse i 
2020. 

Året der kommer 
Fokus på indsatsen til borgere med følger efter 
erhvervet hjerneskade ligger i 2020 særligt på 

organisering af undervisningen med fokus på 
tilfredsheden hos borgeren. 
Det betyder fokus på indhold samt 
samarbejde på tværs af fag- og 
kommunegrænser og den økonomi, der er til 
rådighed på området. 

I løbet af 2020 skal der fortsat fokuseres 
på indsatsen ifht. borgere med følger efter 
hjernerystelse. Vi ønsker med øget fokus at 
vise, at man bredt set på det kommunale 
landkort kan tilbyde specialiserede forløb 
til målgruppen, så man bl.a. undgår 
længerevarende sygemeldinger og den effekt 
det har på det enkelte menneske, og ikke 
mindst de pårørende. 

CSU-Arbejdslivs indsatser skal i 2020 via 
tættere samarbejde med jobcentrene og den 
enkelte sagsbehandler styrkes, til gavn for 
personen med forandrede livsbetingelser og 
deltagelsesmuligheder. 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Signe Egede Petersson 
Tlf. 24 95 81 36 
e-mail senie@slagelse.dk 

www.csu.slagelse.dk


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Side 8 | Årsberetning 2019 

Høreafdelingen 
Høreafdelingens kerneydelser er udredning, 
kompenserende undervisning samt rådgivning og 
vejledning af voksne borgere med 

• høreapparat 
• behov for høretekniske hjælpemidler 
• tinnitus 
• lydfølsomhed/hyperacusis 
• Menières sygdom 
• Cochlear Implantat/CI 
• hørevanskeligheder i forhold til job og 

uddannelse 
• auditive processeringsvanskeligheder 

Abonnement 
Vores kerneydelser finansieres primært af 
abonnementsaftaler med Slagelse, Ringsted, 
Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner 
samt en abonnementslignende aftale med Sorø 
kommune. 

Øvrige aftaler 
Høreafdelingen har derudover en aftale med 
• Audiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus 

omkring udredning og undervisning af 
hørehandicappede børn. 

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
omkring hørehandicappede studerende på 
videregående uddannelser. 

• kommunernes jobcentre i forhold 
til jobfastholdelse af borgere med 
hørevanskeligheder. 

To medarbejdere fra Høreafdelingen deltager 
desuden i et tværgående team med deltagere fra 
Tale/Hjerneafdelingen og Synsafdelingen omkring 
tilbud til borgere med følger efter hjernerystelse 
(commotio). Ydelser fra dette team er finansieret 
via ekstra betaling, oftest via kommunernes 
jobcentre. 

Året, der gik 
Vi ser fortsat en tendens til, at mange borgere 
har mere komplicerede problemstillinger, som 
kræver mere end en enkelt gangs undervisning. 
Men vi ser også en stor gruppe borgere, med 
simple tekniske problemer, som får hurtig hjælp. 
Der er derfor ikke samlet set de store udsving 
i antal borgere. Man kan dog godt se nogle 
variationer. Dette skyldes nok dels den naturlige 
variation fra år til år, dels at vi har haft en del 
vikaransættelser og skift i arbejdsområder, 
hvilket har medført skift i samarbejdsrelationer 
og registreringspraksis. 

I 2019 har Slagelse Sygehus købt ekstra timer 
hos os med henblik på at få nedbragt en lang 
venteliste på børneområdet, og vi har derfor haft 
en vikar til at dække de timer, der blev ledige i 
Høreafdelingen efter de konsulenter, der skulle 
bruge flere timer på sygehuset. 

I 2019 påbegyndte vi desuden et samarbejde 
med de øvrige kommunikationscentre i regionen 
omkring en model, som kan aflaste regionens 
lange ventelister på voksenområdet samt øge 
kvaliteten og oplevelsen af sammenhæng i det 
samlede tilbud til borgerne på tværs af kommune 
og region. 

Vi har løbende fokus på overgangen fra barn 
til voksen og har i løbet af 2019 haft flere 
samtaler med Audiologisk Afdeling og PPR 
i kommunerne, der har bidraget til et mere 
smidigt samarbejde. I løbet af året har vi 
desuden i samarbejde med studievejledere og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning holdt et 
informationsarrangement for unge mht. oplysning 
om muligheder under videre uddannelse. 
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Året, der kommer 
Samarbejdet om udviklingen af en regional 
høreindsats fortsætter. 
Vi har desuden planer om: 

• Videreudvikling af vores CI-
undervisningsmaterialer, som bruges flere 
steder i landet. 

• Holdforløb for borgere med høretab, som 
har/har haft stress eller er stresstruede (i 
samarbejde med CSU’s Psykiatriafdeling), da 
vi efterhånden ser flere, der ville profitere af 
et sådant tilbud. 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 

“Det har stor betydning for både 
min og min kones livskvalitet, 
at jeg igen kan være med til 

div. sammenkomster og sociale 
arrangementer, som vi ellers var 
begyndt at melde afbud til. Det er 

ikke sjovt at sidde i en forsamling og 
ikke kunne følge med i samtalen!”

Poul Erik – Borger med høretab
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Synsafdelingen 
Synsafdelingens kerneydelser er udredning, 
kompenserende undervisning samt rådgivning 
af: 

• Voksne med omfattende synsvanskeligheder, 
det vil sige svarende til visus (synsstyrke) 
6/18 (0,3) eller dårligere 

• Voksne med synsfelt på under 20 grader, 
hemianopsi (halvsidigt synsfelt) 

• Pårørende eller andre netværkspersoner 
• Fagpersoner, der i deres arbejde har kontakt 

med voksne med synsvanskeligheder 
• Voksne med medicinsk-optisk definerede 

varige øjenlidelser 

Abonnement 
Kerneydelserne finansieres primært via 
abonnementsaftaler med Holbæk, Kalundborg, 
Ringsted, Slagelse og Odsherred Kommuner 
og en abonnementslignende aftale med Sorø 
Kommune. 

Synstræning af borgere med følger efter 
hjerneskade er under abonnementet, hvis den 
pågældende kommune har abonnement både i 
Syns- og i Tale/Hjerneafdelingen. Ellers kræver 
det ekstra betaling. 

Øvrige aftaler 
Synsafdelingen har derudover aftaler med: 
• Kommunerne i det tidligere Vestsjællands 

Amt omkring synshandicappede børn i 
folkeskoleregi. 

• Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
omkring synshandicappede studerende. 

• Samarbejdskommunerne om udredning og 
anbefalinger af de synshjælpemidler, der 
tidligere har været kommunernes eget ansvar. 

• Kommunernes jobcentre i forhold 
til jobfastholdelse af borgere med 
synsvanskeligheder. 

Afdelingens optiker deltager desuden – som 
ansvarlig for synstræning - i et tværgående team 
med deltagere fra Tale-/Hjerneafdelingen og 
Høreafdelingen omkring tilbud til borgere med 
følger efter hjernerystelse (commotio). Ydelser 
fra dette team er finansieret via ekstra betaling, 
oftest via kommunernes jobcentre. 
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Året, der gik 
Udsvingene i årsrapporten mellem de enkelte år 
ligger indenfor de udsving, man kan forvente. 
Man kan dog se ekstraordinære udsving i 
indstilling til øjenproteser, idet de normalt kun 
holder to år. 

Vores 2 årige lysprojekt ”Bedre Lys Mere Liv” 
blev afsluttet i juni 2019. Resultaterne viser, 
at ændringerne hos deltagerne er så markant 
bedre, at resultaterne er højsignifikante. Siden 
november 2018 har vi haft Turid Borgestrand 
Øien tilknyttet Synsafdelingen, for at skrive 
et postdoc projekt. Postdoc-projektet tager 
udgangspunkt i Bedre Lys Mere Liv og varer indtil 
juni 2021. Veluxfonden har bevilliget penge til 
dette projekt. 

Vi har desværre måtte sige farvel til vores 
øjenlægekonsulent Peter Schmidt, da han gik på 
pension i 2019. Vi arbejder på at tiltrække en ny 
øjenlægekonsulent, som vi kan samarbejde med 
ad hoc. 

Endnu en af vores synskonsulenter er blevet 
uddannet mobilityinstruktør, så vi nu har to 
mobilityinstruktører på stedet. 
Vi har nu aftaler på plads omkring udvidet 
hjælpemiddeldepot med 5 af de kommuner, vi 
har abonnementsaftale med. Vi kan udlevere og 
undervise i brugen af hjælpemidlerne med det 

samme, så borgeren ikke oplever, at de glemmer 
det, de har lært, inden hjælpemidlet skal tages i 
brug. Borgerne oplever et bedre flow og hurtigere 
service. 

”Vha. app’en seeing ai, 
kan jeg nu selv finde 

varer i butikken. Jeg er så 
glad!!”

Aase – blind borger 

Året, der kommer 
I 2020 vil vi satse på at udvikle flere holdtilbud 
til borgerne i Synsafdelingen. Det giver rigtig 
god mening at samle flere personer på et hold. 
Udover den faglige viden og praktiske kunnen, 
de får med sig herfra, oplever rigtig mange 
kvaliteten af at møde andre med samme type 
udfordringer. De er gode til at inspirere hinanden. 

Vi arbejder desuden på at søge midler til 
forsættelse af projekt “Bedre Lys Mere Liv”. 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 
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Læseafdelingen 
Læseafdelingens kerneydelser er udredning og 
undervisning af voksne borgere med 
• ordblindhed 
• læse-/stavevanskeligheder af andre årsager 
• talblindhed 
• regne-/matematikvanskeligheder af andre 

årsager 

For borgere med ordblindhed finansieres 
dette via statslige takster. For borgere med 
talblindhed og læse-/stavevanskeligheder af 
andre årsager end ordblindhed finansieres det 
via abonnementsaftaler med kommunerne. Vi 
har sådanne aftaler med Slagelse og Ringsted 
Kommuner samt en abonnementslignende aftale 
med Sorø Kommune. 

Andre aftaler 
Vi har desuden aftaler med 
• Center for Skole om undervisning af elever 

med ordblindhed og deres lærere i brug af it-
rygsækken. 

• Gymnasierne i Slagelse, Sorø, Ringsted og 
Haslev om undervisning i brug af it-rygsæk til 
gymnasieelever med ordblindhed. 

• Jobcenter Slagelse om en 9.-10. klasse for 
unge med særlige behov (samarbejde med 
Psykiatriafdelingen). 

• Kommunernes jobcentre og 
myndighedsafdelinger om udredning af 
borgere med ordblindhed med henblik på 
ansøgning om it-hjælpemidler. 

På vores hjemmeside har vi efterhånden i nogle 
år haft videoer med instruktioner i at bruge 
hjælpe-apps til smartphones. Mange personer 
med ordblindhed (og kolleger rundt omkring 
i landet) benytter sig af dem, og vi betragter 
derfor vedligeholdelse og opdatering af dem som 
en vigtig opgave. 

”Her får man hjælp til sine 
problemer og udfordringer, 

karaktererne er bare
 en bonus” 

Sebastian, elev i 9.-10. klasse 

Året, der gik 
I 2019 var antal henvendelser i alt en del mindre 
end i 2018, men lidt højere end i 2017. Dette 
skyldes nok mest, at vi i 2018 oplevede et boom 
i udredninger for talblindhed – måske fordi der 
var et øget fokus i offentligheden på området. 
Regne-/matematikundersøgelser ser ud til at 
have fundet sit leje nu, hvor antallet er på niveau 
med 2017. 

I sidste års årsrapport skrev vi, at vi i 2019 ville 
fokusere på at finde frem til, om en af årsagerne 
til faldet på læse-/it-området kunne findes i en 
manglende opmærksomhed på, at vi eksisterer. 
Vi har derfor lavet aftaler med fagforeningerne 
3F, Metal og NNF om informationsmøder. I 
Ordblindeugen (uge 40) var vi repræsenteret på 
Ringsted Bibliotek, og fra november er vi startet 
på en månedlig repræsentation på Slagelse 
Bibliotek/Borgerservice. 

Indtil 2019 har vi haft en samarbejdsaftale 
med VUC om tilsyn og afholdelse af eksamen i 
vores 9.-10. klasse. I forbindelse med opstarten 
af FGU (Forberedende grunduddannelse), var 
der ikke mulighed for en sådan aftale mere. Vi 
havde stadig et år tilbage af vores aftale med 
jobcentret, der gerne fortsat ville bruge os, 
og vi mente ikke, at de unge, der går hos os, 
ville kunne rummes i FGU’en – især ikke i et 
opstartsår. Vi arbejdede derfor hårdt på at bevare 
vores 9.-10. klasse. Det blev til en aftale med 
Ungdomsskolen (efter dispensation fra Byrådet) 
for skoleåret 2019-20. 
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Året, der kommer 
Vi mener stadig, at målgruppen for vores 
9.-10. klasse-tilbud ikke kan rummes i 
FGU’en. Vi vil derfor fortsat arbejde hårdt 
på at bevare tilbuddet her på CSU, hvilket 
sandsynligvis vil sige en forlængelse af 
aftalen med Ungdomsskolen og en permanent 
dispensation fra Byrådet. Forudsætningen for 
dette er selvfølgelig en fortsat efterspørgsel fra 
Jobcentret. 

”Jeg har opnået en helt ny ro ved, 
at jeg ikke hele tiden skal bede om 
hjælp fra andre, når jeg skal skrive 
noget – det er rart ikke at føle sig 

som en byrde”.
Kursist på ordblindehold

I 2020 vil vi fortsætte vores fokus på at 
synliggøre muligheden for hjælp til borgere med 
ordblindhed. 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 
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Psykiatriafdelingen 
Psykiatriafdelingens kerneydelser er udredning, 
undervisning, rådgivning og vejledning af 
voksne borgere med psykiske udfordringer. 
Vores tilgang til undervisningen er kognitivt 
adfærdsterapeutisk. 

Den primære finansiering af afdelingens 
opgaver er en abonnementsaftale med Slagelse 
Kommune. Herunder har vi 
• visitationssamtaler/udredning 
• grundlæggende undervisning i at tackle 

tilværelsen med psykiske udfordringer (zoom-
holdet) 

• cafétilbud 
• individuelle coachende samtaler. 

Vores tilbud ”180 grader”, et tilbud til unge med 
angst, depression og ADHD, er finansieret i en 
kombination af abonnementsaftalen og en aftale 
med Slagelse Jobcenter. 

I samarbejde med Læseafdelingen har vi desuden 
en aftale med Slagelse jobcenter om en 9.-10. 
klasse for unge med særlige behov. 

”Der er ikke nogen der 
kender mig så godt som 

jer”
Deltager på 180 grader

Året, der gik 
Der er ikke de store udsving i tallene for 2019 i 
forhold til 2018 og 2017. 

Indtil 2019 har vi haft en samarbejdsaftale 
med VUC om tilsyn og afholdelse af eksamen i 
vores 9.-10. klasse. I forbindelse med opstarten 
af FGU (Forberedende grunduddannelse), var 
der ikke mulighed for en sådan aftale mere. Vi 
havde stadig et år tilbage af vores aftale med 
jobcentret, der gerne fortsat ville bruge os, 
og vi mente ikke, at de unge, der går hos os, 
ville kunne rummes i FGU’en – især ikke i et 
opstartsår. Vi arbejdede derfor hårdt på at bevare 
vores 9.-10. klasse. Det blev til en aftale med 
Ungdomsskolen (efter dispensation fra Byrådet) 
for skoleåret 2019-20 

Året, der kommer 
Vi mener stadig, at målgruppen for vores 
9.-10. klasse-tilbud ikke kan rummes i 
FGU’en. Vi vil derfor fortsat arbejde hårdt 
på at bevare tilbuddet her på CSU, hvilket 
sandsynligvis vil sige en forlængelse af 
aftalen med Ungdomsskolen og en permanent 
dispensation fra Byrådet. Forudsætningen for 
dette er selvfølgelig en fortsat efterspørgsel fra 
Jobcentret. 
Jobcentret har ønsket et andet indhold af 
”180 grader”, og vi har derfor aftalt møder 
med jobcentret i foråret med henblik på en ny 
tilrettelæggelse af tilbuddet fra august 2020. 

I samarbejde med CSU-Arbejdsliv arbejder vi på 
at lave et forløb for borgere med stress, der både 
har brug for et forløb med psykoedukation og 
mindfulness, men også et jobafklarende forløb. 
Desuden har vi planer om at lave et tilbud i 
samarbejde med Høreafdelingen for borgere med 
hørenedsættelse og stress, da det både kræver 
viden om hørenedsættelser og om stress. 
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Kontakt 
Afdelingsleder 
Natasha Epstein 
Tlf. 51 56 36 81 
e-mail nbeps@slagelse.dk 

”Man bliver skubbet i en retning, så man tør 
noget mere. Jeg var den, der kunne lave en 

katastrofestemning over ingenting, hvor jeg nu har 
lært at trække i håndbremsen. Ved at reflektere 
over, hvordan jeg reagerer på ting, så fandt jeg 

ud af, at jeg slet ikke var der, hvor jeg troede, jeg 
var”.

Deltager på 180 grader



 
 
 
 
 
 
 
 

STU arrangementer i 2019 
• Uge sex 
• Baby p! prøve 
• Sikker trafik foredrag 
• Pengedag 
• Hygiejnekursus 
• Teaterprojekt 
• Lejrskole til Bisserup 
• Landsidrætsstævne i Esbjerg 
• Sjællandsfestival 
• Ladywalk i Skælskør 
• Sommerfest 
• Dimission ( 17 dimittender) 
• Slagelse Open 
• Infoaften for p!rørende 
• Udflugt til Affald Plus, Næstved 
• Motionsdag 
• Kunstfernisering p; CSU 
• Halloweenfest 
• Musiklinjen p; børnehave turne 
• Åbent hus 
• Julegudstjeneste 
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STU 
STU’s målgruppe er unge udviklingshæmmede 
og andre unge under 25 år med særlige 
behov. Målet er at støtte den unge i at opnå 
personlige, sociale og faglige kompetencer til 

funktionsnedsættelser.  ASK er en forkortelse 
af “Alternativ Supplerende Kommunikation” og 
er en fællesbetegnelse for de mange måder, 
man kan kommunikere på, når handicappet er 
omfattende og talen ikke er tilstrækkelig. Vores 
hovedfokus på dette hold er den unges “Ret til at 
kommunikere”. 

en så selvstændig og aktiv Året, der gik
deltagelse i voksenlivet som I 2019 har vi haft et elevtal 
muligt, herunder eventuelt på cirka 60. Det svarer til 
til videre uddannelse og elevtallet i 2018, men som
beskæftigelse. STU-tilbud er vi altid op-

mærksomme på at tilpasse
STU er individuelt tilrettelagt på vores tilbud, så det 
med en varighed op til 3 matcher til antallet af elever 
år. De bærende elementer og de unges udfordringer, 
i uddannelsen er den ønsker og behov 
almindelige dagligdags 
læring og træning i Understøttende kommu-
hverdagsmestring, nikation 
kombineret med elevens Vi oprettede derfor i 2019
egne individuelle ønsker endnu et hold med fokus på
om faglig dygtiggørelse den understøttende kom-
samt deltagelse i forskellige munikation for vores mere 
relevante erhvervspraktikker. udfordrede elever.  I praksis 

betyder dette, at tegn til tale 
Vores STU tilbyder en (TTT) og boardmaker billeder 
variation af linjefag til er en fast støtte og guidning
eleverne i form af: i kommunikationen og under-
• håndværk og design, visningen med den unge.
• kunst, Formålet med dette hold er 
• butik & produktion, primært at understøtte og
• idræt, 
• medie, 
• køkken, 
• basisfag og 
• musik 

Desuden rummer uddannelsen en række mere 
almendannende valgfag som dansk, matematik, 
engelsk, historie, billedkunst, keramik, 
samfundsfag, historie, friluftsliv, sport, design, 
bo-fag, psykoedukation mv. 
Vi tilbyder samtidig et “ASK” hold for de 
mest udfordrede elever med multiple 

”Min drøm var at arbejde I en børnehave. 
Men efter mine praktikker dér, har 

jeg fundet ud af, at der var for mange 
udfordringer med larmen og opgaverne. Nu 
satser jeg i stedet på at arbejde i en butik, 
hvor jeg kan holde orden og stille varer på 

hylderne. ”

STU elev 2019

udvikle elevernes tale og 
begrebsverden og samtidig 

lære de unge at indgå i sociale relationer og fæl-
lesskaber med udgangspunkt i den kontinuerlige 
personlige og dagligdags træning. 

Drama – et fælles projekt 
Vi udvikler og ændrer løbende vores sam-
mensætning af fagkombinationer. Et eksempel 
er dramaundervisningen, som gav eleverne 
mod til at udtrykke sig og optræde. To uger i 
april 2019 ophævede vi det normale skema og 
kørte et fælles teaterprojekt med en professionel 
skuespiller og instruktør tilknyttet undervisnin-
gen. Instruktøren spurgte eleverne, hvad der 
fyldte i deres ungdomsliv, og ordet ”tankemylder” 
kom frem. Dette blev både udgangspunktet for 
selve teaterstykket og titlen på stykket. 
Alle elever arbejdede sammen om projektet og 
kunne vælge sig ind på forskellige hold som rek-
visit, skuespil, køkken, kulisse, musik og lyd. For 
nogle var det forvirrende, at man ikke havde sit 
normale skema og skulle noget andet i to uger – 
de fleste endte dog med følelsen af, at alle havde 
bidraget til den fælles teaterproduktion og var 
stolte, da premieredagen kom, hvor pårørende 
var inviteret. 



 

Tankemylder 
Teaterprojekt i STU'en på 

CSU-Slagelse 

Torsdag d. 11. april 2019 

Forpremiere kl. 10.00 

Premiere kl. 17.00 
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Eleverne var meget overraskede og stolte over 
deres egne præstationer – hvor det var en 
overvindelse at stille sig op foran et publikum. 
Det var en udviklende oplevelse, og som blev 
rodfæstet i de unges selvværd. 

Demokrati - Folketingsvalg 2019 
Vi mener, det er vigtigt, at de unge lærer om 
samfundet, voksenlivet og demokratisk dannelse. 
Da folketingsvalget blev udskrevet, brugte vi 
en del timer på at snakke om demokrati og de 
forskellige partier. Det hele blev afsluttet med, at 
vi havde vores eget valg på skolen, hvor eleverne 
afprøvede, hvordan det ville foregå til det rigtige 
valg og samtidig kunne opleve, at deres stemme 
også betyder noget. 

Foranderlighed 
Foranderlighed har været et omdrejningspunkt 
i 2019. Svingende elevtal, nye tiltag, 
differentierede opgaver og en elevgruppe, der 
hele tiden ændrer sig. 
Vi har 2019 sagt farvel til flere medarbejdere 
og en afdelingsleder, som valgte at søge nye 
udfordringer. 
I november blev Henrik Grum ansat som ny 
afdelingsleder for STU. Henrik har bl.a. erfaringer 
fra STU i Svendborg og Horsens. 

Året, der kommer 
Uddannelsesforløbet på STU skal i 2020 
skærpes yderligere, så den unges svære vej 
ind i voksenlivet, herunder muligheder for 
beskæftigelse, fortsat uddannelse eller pension 
både findes, afklares og faciliteres bedst muligt 
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i et tæt og tværfagligt samarbejde mellem den 
unge selv samt UU og det lokale Jobcenter. 

Tal- og ordblindhed 
Som en del af undervisningen i 2020 
tilbydes relevante elever desuden udredning 
for tal- og ordblindhed i samarbejde med 
CSU’s læseafdeling, således at eleverne kan 
kompenseres med læse- og skriveteknologi i 
undervisningen. 

Stærkere teams 
En særlig indsats i 2020 bliver også 
intensiveringen og professionaliseringen af 
teamsamarbejdet og supervisionen omkring den 
enkelte elev. 
Målet er at skabe en sammenhængende hverdag 
med et fast professionelt pædagog-, lærer- og 
vejlederteam omkring den unge. 
Fokus for teamet er at skabe en homogen, stabil 
og genkendelig struktur i forhold til det valgte 
faglige interesseområde 

OCN – Open College Network 
Vi har fortsat fokus på implementeringen af OCN 
i 2020. OCN er metode til at måle elevernes 
faglige, sociale eller personlige fremskridt – 
store som små. Eleverne får løbende overrakt 
de opnåede kompetencebeviser som et fysisk 
vidnesbyrd og anerkendelse af elevens læring 

Kontakt 
Afdelingsleder 
Henrik Grum 
Tlf. 51 56 36 90 
e-mail hengr@slagelse.dk 
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CSU-Slagelse i tal 

Indholds-
fortegnelse 

19 

20 

24 

28 

31 

33 

35 

Befolkningstal Vestsjælland 

Slagelse Kommune 
- Tale/Hjerneafdelingen

 - Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 
- Læse/psykiatriafdelingen 

Ringsted Kommune 
- Tale/hjerneafdelingen 
- Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 
- Læseafdelingen 

Kalundborg Kommune 
- Tale/Hjerneafdelingen 
- Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 

Holbæk Kommune 
- Høreafdelingen 
- Synsafdelingen 

Odsherred Kommune 
- Høreafdelingen 
- Synafdelingen 

Synshjælpemidler samlet 
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Befolkningstal - Vestsjælland 
Befolkningstal - 1. kvartal 2019 

Kommune Antal 

Holbæk 71.297 

Kalundborg 48.681 

Odsherred 33.122 

Ringsted 34.725 

Slagelse 79.073 

I alt 266.898 

Befolkningstal i CSU-Slagelses samarbejdskommuner 

Holbæk 
27% 

Kalundborg 
18% 

Odsherred 
12% 

Ringsted 
13% 

Slagelse 
30% 



  
  
  
 
 

  
  
   
   
   
  
   
   
  
   
   
    
 

 

    
    
    
    
    
   
   

  

   

Side 20 | Årsberetning 2019 

Slagelse Kommune 
Tale/Hjerneafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 

Udredning - Hjerneskade 93 89 104 

Udredning - Parkinson 5 12 5 

Udredning - ALS 1 1 1 

Udredning - Mundhuleopererede 1 2 2 

Udredning - Stemme 109 77 99 

Udredning - Stammen 6 3 2 

Udredning - Sclerose 1 0 1 

Udredning - andre talevanskeligher 3 3 6 

Individuel undervisning - ALS 2 3 

Individuel undervisning - Stemme 40 29 19 

Individuel undervisning - hjerneskade 67 59 38 

Individuel undervisning - Mundhuleopererede 1 1 1 

Individuel undervisning - Parkinson 3 5 3 

Individuel undervisning - Sclerose 0 0 1 

Individuel undervisning - Stammen 4 3 0 

Individuel undervisning - Strubeopererede 0 0 

Individuel undervisning - Andre talevanskeligheder 2 6 2 

Kognitivt rehabiliteringskursus 59 51 69 

MKG-hold (mindfulness mv.) 10 5 4 

Parkinsonkursus 8 11 10 

Rådgivning og vejledning - ALS 1 2 1 

Rådgivning og vejledning - Andre talevanskeligheder 0 1 5 

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade 23 35 25 

Rådgivning og vejledning - Parkinson 2 7 3 

Rådgivning og vejledning - Sclerose 0 1 0 

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede 4 4 5 

Rådgivning og vejledning - Pårørende 5 0 5 

Koordineringsmøde 33 42 19 

Foranstaltninger i alt 483 449 433 

Borgere 283 242 269 

Antal foranstaltninger pr. borger 1,71 1,86 1,61 
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Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Netværk CI 16 12 8 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 1 0 

Udredning audiopædisk 114 149 141 
Udredning CI 5 0 1 
Udredning Meniere 0 1 1 
Udredning tinnitus/hyperacusis 17 11 12 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 465 389 373 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 146 93 79 
Undervisning CI - hold 6 7 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 5 5 4 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 1 5 1 
Undervisning pårørende 8 0 0 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 20 0 6 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 91 32 16 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 38 27 56 
Hold - overgang til uddannelse X X 2 
Faglig rådgivning 15 2 2 
Foranstaltninger i alt 932 732 700 
Borgere i alt 386 339 359 
Foranstaltning pr. borger 2,41 2,16 1,95 
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Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 16 16 16 

Indstilling til hjælpemidler 99 149 143 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 107 100 115 
Indstilling til svagsynsoptik 0 5 2 
Indstilling til øjenproteser 30 18 24 
Indstilling til IKT 14 6 9 
IKT indkøb 8 4 8 
IKT klargøring 25 15 13 
IKT reparation/fejlretning 28 24 22 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 24 43 33 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion** X 20 16 
Afhentning af hjælpemidler** X 25 23 
Udredning IKT 19 10 11 
Udredning ADL 0 4 3 
Udredning basis 18 19 16 
Udredning mobility 3 5 7 
Afprøvning CCTV 27 26 25 
Afprøvning hjælpemidler 47 77 77 
Afprøvning af lys 12 26 18 
Synsundersøgelse 125 133 138 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 7 13 10 
Undervisning JAWS 3 1 1 
Undervisning i Zoomtekst 0 11 9 
Undervisning i punktskrift 0 0 0 
Undervisningi ADL 3 0 3 
Undervisning i CCTV 2 6 12 
Undervisning i brug af hjælpemidler 9 7 13 
Undervisning i mobility 6 6 11 
Informationsmøde om synsvanskeligheder** X 6 8 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 244 315 371 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 68 56 68 
Synstræning 4 0 1 
Foranstaltninger i alt 948 1146 1225 
Borgere i alt 364 370 420 
Antal foranstaltninger pr. borger 2,61 3,10 2,92 

** Ny foranstaltning i 2018 
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Læseafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

Foranstaltning 2016 2017 2018 
Rådgivn./vejledn.* 19 38 37 
Læse-/it-udredning 13 16 7 
Regne-matermatikudredning 18 11 21 
Kompens. regne-mat.underv. 22 20 12 
Kompens. engelskunderv. 2 5 0 
Foranstaltninger i alt 86 102 93 
Borgere ialt 70 69 89 
Foranstaltning pr. borger 1,23 1,48 1,05 

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning. 
Enkelte gange er der dog en borger, der udelukkende får rådgivning og vejledning og enten får 
videre udredning og undervisning via Lov om FVU og ordblindeundervisnig eller bliver henvist til 
et andet tilbud. 

Psykiatriafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Slagelse Kommune 

2016 2017 2018 

Visitationssamtaler 15 26 25 
Rådgivning/vejledning 2 4 11 
Individuelle samtaler 4 3 2 
Undervisning zoom 11 16 16 
Undervisning 180 grader 18 17 20 
Undervisning café 19 9 6 
Foranstaltninger i alt 69 75 80 
Borgere i alt 46 47 50 
Foranstaltninger pr. borger 1,5 1,6 1,6 
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Ringsted Kommune 
Tale/Hjerneafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 

Udredning - Hjerneskade 37 52 34 

Udredning - Parkinson 2 2 3 

Udredning - ALS 0 2 0 

Udredning - Mundhuleopererede 0 0 0 

Udredning - Stemme 35 33 31 

Udredning - Stammen 1 1 2 

Udredning - Sclerose 0 0 0 

Udredning - andre talevanskeligher 2 1 3 

Individuel undervisning - ALS 3 0 0 

Individuel undervisning - Stemme 25 35 16 

Individuel undervisning - hjerneskade 26 23 11 

Individuel undervisning - Mundhuleopererede 0 1 1 

Individuel undervisning - Parkinson 0 1 3 

Individuel undervisning - Sclerose 0 0 0 

Individuel undervisning - Stammen 0 0 2 

Individuel undervisning - Strubeopererede 0 1 0 

Individuel undervisning - Andre talevanskeligheder 1 0 1 

Kognitivt rehabiliteringskursus 20 38 13 

MKG-hold (mindfulness mv.) 0 0 2 

Parkinsonkursus 1 1 2 

Rådgivning og vejledning - ALS 1 0 1 

Rådgivning og vejledning - Andre talevanskeligheder 0 0 

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade 10 10 5 

Rådgivning og vejledning - Parkinson 0 1 1 

Rådgivning og vejledning - Sclerose 0 1 

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede 0 3 2 

Rådgivning og vejledning - Pårørende 4 0 

Koordineringsmøde 6 13 5 

Foranstaltninger i alt 174 219 138 

Borgere 93 101 92 

Antal foranstaltninger pr. borger 1,87 2,17 1,50 
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Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Netværk CI 4 0 3 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 0 0 

Udredning audiopædisk 63 57 78 
Udredning CI 1 1 1 
Udredning Meniere 0 0 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 8 7 16 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 291 269 272 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 48 45 51 
Undervisning CI - hold 1 0 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 6 12 8 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 3 0 0 
Undervisning pårørende 3 1 1 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 8 0 41 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 4 20 30 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 16 19 21 
Hold - overgang til uddannelse 0 
Faglig rådgivning 6 2 7 
Foranstaltninger i alt 456 431 522 
Borgere i alt 190 200 199 
Foranstaltning pr. borger 2,40 2,16 2,62 
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Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 7 6 9 

Indstilling til hjælpemidler 39 44 58 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 40 49 40 
Indstilling til svagsynsoptik 1 0 0 
Indstilling til øjenproteser 7 6 8 
Indstilling til IKT 4 3 3 
IKT indkøb 2 0 1 
IKT klargøring 8 8 6 
IKT reparation/fejlretning 19 10 9 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 8 11 5 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion** X 6 6 
Afhentning af hjælpemidler** X 11 9 
Udredning IKT 5 4 6 
Udredning ADL 1 2 0 
Udredning basis 5 8 2 
Udredning mobility 3 2 2 
Afprøvning CCTV 9 7 15 
Afprøvning hjælpemidler 25 31 39 
Afprøvning af lys 10 19 16 
Synsundersøgelse 31 34 50 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 5 0 9 
Undervisning JAWS 4 0 1 
Undervisning i Zoomtekst 3 4 3 
Undervisning punktskrift 0 1 0 
Undervisningi ADL 1 2 0 
Undervisning i CCTV 1 2 2 
Undervisning i brug af hjælpemidler 5 0 0 
Undervisning i mobility 1 0 2 
Informationsmøde om synsvanskeligheder** 1 0 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 99 83 102 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 42 33 28 
Synstræning 1 1 1 
Foranstaltninger i alt 386 388 432 
Borgere i alt 124 135 140 
Antal foranstaltninger pr. borger 3,13 2,87 3,09 

** Ny foranstaltning i 2018. 
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Læseafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Ringsted Kommune 

Foranstaltning 2016 2017 2018 
Rådgivn./vejledn.* 5 6 10 
Læse-/it-udredning 5 3 1 
Regne-matermatikudredning 2 1 3 
Kompens. læse-it-undervisn. 3 3 2 
Kompens. regne-mat.underv. 1 0 0 
Kompens. engelskunderv. 1 1 0 
Foranstaltninger i alt 17 14 16 
Borgere i alt 15 10 15 
Foranstaltninger pr. borger 1,13 1,40 1,07 

* Læseudredning og undervisning på CSU omfatter altid rådgivning og vejledning. 
Enkelte gange er der dog en borger, der enten udelukkende får rådivning og vejledning og får 
videre udredning og undervisning via Lov om FVU og ordblindeundervisnig eller bliver henvist til 
et andet tilbud. 



  
  
  
 
 

  
  
   
   
   
  
   
   
  
   
   
    
 

 

    
    
    
    
    
   
   

  

   

Side 28 | Årsberetning 2019 

Kalundborg Kommune 
Tale/Hjerneafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Kalundborg Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 

Udredning - Hjerneskade 39 43 52 

Udredning - Parkinson 2 7 3 

Udredning - ALS 1 2 2 

Udredning - Mundhuleopererede 2 2 2 

Udredning - Stemme 32 40 39 

Udredning - Stammen 0 1 1 

Udredning - Sclerose 1 0 0 

Udredning - andre talevanskeligher 2 1 1 

Individuel undervisning - ALS 1 1 2 

Individuel undervisning - Stemme 11 14 10 

Individuel undervisning - hjerneskade 23 15 20 

Individuel undervisning - Mundhuleopererede 1 0 0 

Individuel undervisning - Parkinson 0 2 2 

Individuel undervisning - Sclerose 0 0 0 

Individuel undervisning - Stammen 1 0 1 

Individuel undervisning - Strubeopererede 0 0 0 

Individuel undervisning - Andre talevanskeligheder 0 0 0 

Kognitivt rehabiliteringskursus 37 12 35 

MKG-hold (mindfulness mv.) 3 3 3 

Parkinsonkursus 0 8 9 

Rådgivning og vejledning - ALS 0 2 1 

Rådgivning og vejledning - Andre talevanskeligheder 2 4 2 

Rådgivning og vejledning - Hjerneskade 17 7 19 

Rådgivning og vejledning - Parkinson 4 5 2 

Rådgivning og vejledning - Sclerose 1 0 0 

Rådgivning og vejledning - Strubeopererede 3 2 2 

Rådgivning og vejledning - Pårørende 4 0 5 

Koordineringsmøde 20 8 13 

Foranstaltninger i alt 207 179 226 

Borgere 120 122 143 

Antal foranstaltninger pr. borger 1,73 1,47 1,58 
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Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Kalundborg Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Netværk CI 12 10 7 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 0 0 

Udredning audiopædisk 89 124 91 
Udredning CI 2 2 1 
Udredning Meniere 0 0 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 7 4 4 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 485 458 462 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 56 38 55 
Undervisning CI - hold 3 9 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 2 4 2 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 2 0 0 
Undervisning pårørende 3 0 1 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 11 8 11 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 28 15 18 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 16 11 26 
Hold - overgang til uddannelse 1 
Faglig rådgivning 11 10 1 
Foranstaltninger i alt 716 683 679 
Borgere i alt 378 358 361 
Foranstaltning pr. borger 1,89 1,91 1,88 
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Synsafdelingen
Antal borgere og foranstaltninger. Kalundborg Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 6 15 9 

Indstilling til hjælpemidler 33 91 94 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 68 60 71 
Indstilling til svagsynsoptik 0 5 6 
Indstilling til øjenproteser 13 11 14 
Indstilling til IKT 9 5 4 
IKT indkøb 3 5 3 
IKT klargøring 12 7 14 
IKT reparation/fejlretning 10 2 3 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 12 19 12 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion** X 16 11 
Afhentning af hjælpemidler** X 21 16 
Udredning IKT 15 5 8 
Udredning ADL 2 6 1 
Udredning basis 10 23 22 
Udredning mobility 6 5 4 
Afprøvning CCTV 6 18 14 
Afprøvning hjælpemidler 30 55 71 
Afprøvning af lys 6 20 12 
Synsundersøgelse 68 67 61 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 7 9 12 
Undervisning JAWS 3 1 6 
Undervisning i Zoomtekst 3 4 3 
Undervisning punktskrift 0 1 2 
Undervisningi ADL 3 1 2 
Undervisning i CCTV 1 2 6 
Undervisning i brug af hjælpemidler 5 11 15 
Undervisning i mobility 8 13 2 
Informationsmøde om synsvanskeligheder** X 1 2 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 134 189 219 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 52 58 46 
Synstræning 2 2 0 
Foranstaltninger i alt 527 748 765 
Borgere i alt 223 252 248 
Antal foranstaltninger pr. borger 2,38 2,97 3,08 

** Ny foranstalting i 2018 
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Holbæk Kommune 
Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Holbæk Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Netværk CI 23 17 10 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 1 0 

Udredning audiopædisk 128 134 109 
Udredning CI 5 2 9 
Udredning Meniere 0 0 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 14 12 11 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 493 420 438 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 64 60 92 
Undervisning CI - hold 5 7 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 4 11 1 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 1 1 0 
Undervisning pårørende 4 2 2 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 16 26 5 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 33 37 38 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 30 37 29 
Hold - overgang til uddannelse X X 1 
Faglig rådgivning 31 11 4 
Foranstaltninger i alt 820 767 745 
Borgere i alt 358 366 357 
Foranstaltning pr. borger 2,29 2,10 2,09 
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Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Holbæk Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 15 12 7 

Indstilling til hjælpemidler 51 73 87 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 75 78 77 
Indstilling til svagsynsoptik 1 6 10 
Indstilling til øjenproteser 23 4 22 
Indstilling til IKT 11 4 1 
IKT indkøb 6 2 4 
IKT klargøring 20 9 9 
IKT reparation/fejlretning 15 7 10 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 24 27 11 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion** X 19 12 
Afhentning af hjælpemidler** X 27 18 
Udredning IKT 14 3 6 
Udredning ADL 3 3 3 
Udredning basis 11 15 12 
Udredning mobility 6 4 3 
Afprøvning CCTV 19 17 12 
Afprøvning hjælpemidler 47 42 53 
Afprøvning af lys 6 16 19 
Synsundersøgelse 86 73 71 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 13 15 4 
Undervisning JAWS 3 4 8 
Undervisning i Zoomtekst 5 2 1 
Undervisning i punktskrift 0 0 
Undervisningi ADL 6 0 1 
Undervisning i CCTV 4 8 8 
Undervisning i brug af hjælpemidler 9 5 15 
Undervisning i mobility 0 9 
Informationsmøde om synsvanskeligheder** X 0 1 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 190 176 159 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 64 49 58 
Synstræning 4 8 2 
Foranstaltninger i alt 731 717 704 
Borgere i alt 267 250 266 
Antal foranstaltninger pr. borger 2,77 2,87 2,65 

** Ny foranstaltning i 2018 
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Odsherred Kommune 
Høreafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Odsherred Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Netværk CI 11 8 9 

Udredning, rådgivn., undervis. APD 0 0 0 

Udredning audiopædisk 57 71 65 
Udredning CI 2 0 2 
Udredning Meniere 0 0 0 
Udredning tinnitus/hyperacusis 4 4 3 
Undervisn/rådgivning audiopædisk + opfølgn. Aud. + eval. 
THM 529 276 436 

Undervisning CI - individuelt incl. rådgivning CI 69 57 53 
Undervisning CI - hold 1 3 0 
Undervisning lydterapi incl. evaluering 4 5 2 
Undervisning Meniere incl. rådgivning 0 0 0 
Undervisning pårørende 26 0 6 
Undervisning tekniske hjælpemidler incl. evaluering 9 8 33 
Undervisning, rådgivn. tinnitus/hyperacusis - indiv. 17 11 10 
Undervisnig tinnitus/hyperacusis - hold 11 12 8 
Hold - overgang til uddannelse X X 0 
Faglig rådgivning 19 3 9 
Foranstaltninger i alt 740 455 627 
Borgere i alt 270 215 235 
Foranstaltning pr. borger 2,74 2,12 2,67 



Side 34 | Årsberetning 2019 

Synsafdelingen 
Antal borgere og foranstaltninger. Odsherred Kommune 

Foranstaltning 2017 2018 2019 
Indstilling til CCTV (læseapparat) 18 13 4 

Indstilling til hjælpemidler 70 68 55 

Indstilling it med.-optiske hjælpemidler 33 28 45 
Indstilling til svagsynsoptik 0 3 2 
Indstilling til øjenproteser 11 10 6 
Indstilling til IKT 9 7 7 
IKT indkøb 10 3 10 
IKT klargøring 15 28 13 
IKT reparation/fejlretning 27 25 18 
IKT rådgiving til borgere og pårørende 12 22 19 
Udbringning af hjælpemidler/instruktion** X 6 7 
Afhentning af hjælpemidler** X 20 17 
Udredning IKT 8 11 6 
Udredning ADL 3 1 0 
Udredning basis 12 15 9 
Udredning mobility 1 2 0 
Afprøvning CCTV 0 16 8 
Afprøvning hjælpemidler 49 45 36 
Afprøvning af lys 4 17 18 
Synsundersøgelse 56 53 35 
Undervisning IKT og 10 fingersystem 5 10 5 
Undervisning JAWS 0 0 0 
Undervisning i Zoomtekst 15 13 13 
Undervisning i punktskrift 0 0 0 
Undervisningi ADL 1 2 
Undervisning i CCTV 1 8 11 
Undervisning i brug af hjælpemidler 6 18 16 
Undervisning i mobility 2 5 2 
Informationsmøde om synsvanskeligheder** X 1 0 
Undervisning og rådgivning til borgere og pårørende 138 153 148 
Undervisning og rådgn. til fagl. samarb. partnere 33 42 35 
Synstræning 2 1 1 
Foranstaltninger i alt 541 646 546 
Borgere i alt 158 174 174 
Antal foranstaltninger pr. borger 3,45 3,71 3,14 

** Ny foranstalning i 2018 
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Synshjælpemidler samlet 

Hjælpemidler 2017 2018 2019 

Forbrug I alt 4.119.675 4.075.850 4.011.797 

Hjælpemidler 2017 2018 2019 

Genbrug % i alt 22% 25% 24% 

Genbrugsprocenten ligger nogenlunde stabilt på 24-25% (efter fald i 2017), hvilket er 
omtrent det forventelige. 



 

  

 
 

CSU-Slagelse 
Center for Specialundervisning 

Læse 
Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler 

Psykiatri 
Psykiske vanskeligheder og sindslidelser 

Tale/Hjerne 
Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder 

Høre 
Hørevanskeligheder 

Syn 
Synsvanskeligheder / synshjælpemidler 

Ungdomsuddannelser (STU) 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 


